Information till dig som är nyinflyttad i HSB’s Brf Bergshamra i Solna
Välkommen till HSB’s Brf Bergshamra i Solna! Vi hoppas att du kommer att trivas i denna
oas strax norr om Stockholms innerstad. Den här informationen är en sammanfattning det
som står på vår hemsida www.brfbergshamra.se, och vi har satt ihop den för att du som ny
medlem ska få en snabb introduktion till vår förening. Om du har några frågor är du
välkommen att höra av dig till styrelsen; kontaktuppgifter finner du längst ner i detta
dokument.
Förvaltning och felanmälan
Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sköts av Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC. Det
är dit du hör av dig om du behöver göra en felanmälan.
Vår tekniska förvaltare finns även på plats på expeditionen på Mårdstigen 1, måndagar 8.009.00.
Namn på ytterdörr och i trapphus
Som nyinflyttad tar du själv kontakt med SBC’s kundtjänst för att få ditt efternamn på
ytterdörr och vid ingången till trapphuset.
Sophantering
På våra gårdar finns ett antal sopstationer där man kan slänga hushållssopor, tidningar och
matavfall.
Kärlen för matavfall öppnas med en speciell nyckel som hämtas på expeditionen (måndagar
8.00-9.00). Matavfallet sorteras i bruna påsar, speciellt avsedda för ändamålet, som även de
hämtas på expeditionen eller från plåtställen som finns uppsatta utanför varje tvättstuga.
Om du vill läsa mer om vad som räknas som matavfall kan du besöka Solna Stads hemsida.
På ekorrstigen, bakom pizzerian, ligger en återvinningsstation för förpackningsåtervinning.
Där slängs pappersförpackningar, hård- och mjukplast, metall och glas. Om du har en
mindre mängd grovsopor att slänga har föreningen en kontainer på parkeringsplatsen på
Ekorrstigen som du öppnar med nyckeln som går till din portuppgång. Bredvid kontainern
finns även en behållare för elavfall.
Miljöfarligt avfall och glödlampor slängs vid OKQ8. Fråga efter nyckeln inne i butiken.
Vi har haft problem med fåglar och råttor vid våra sopstationer på gårdarna på grund av att
kärl blir överfulla och inte går att stänga. Se därför till att du slänger dina hushållssopor i ett
kärl där det finns plats.
Tvättstugor
Det kan vara ganska hårt tryck på våra tvättstugor. Därför är det bara tillåtet att boka en
tvättid åt gången. I varje tvättstuga finns ett schema anslaget där men fyller i sitt efternamn
och adress på önskad tid. Så snart du har tvättat går det bra att boka en ny tid.

Tvättmaskinerna matas automatiskt med tvättmedel och sköljmedel doserat efter tvättens
vikt. När lampan för ”låg tvättmedelsnivå” börjar blinka så finns det tillräckligt för ytterligare
några dagar.
Parkering
Uthyrning av parkeringsplatser för medlemmar administreras av SBC. Hör av dig till deras
kundtjänst om du önskar hyra.
Kontaktuppgifter
SBC
Tel: 0771-722 722
Mail: kundtjanst@sbc.se
Styrelsen

Mail: styrelsen@brfbergshamra.se

